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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์

(TG) เท่ียวบนิท่ี TG670 (23.55-08.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.25 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ฮอกไกโด-สวนสัตวอ์ะซาฮยิามา-หมู่บ้านราเมน-น า้ตกกงิกะ-น า้ตกริวเซ-โซอุนเคียวออนเซน็ 
    08.20 น. เดนิทางถึงสนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2  
      ชั่วโมง) น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสัตวอ์ะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) สวนสตัวอ์ะซาฮิยามา สถานท่ี 
     ทอ่งเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ของฮอกไกโด โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาว ท่ีน่ีมีสตัวฤ์ดหูนาวหลากหลายชนิดและ 
     เปิดใหเ้ขา้ชมในมมุมองท่ีแปลกใหม ่แตกตา่งจากสวนสตัวอ่ื์น เชน่ การเดนิผา่นโดมแกว้หิมะเพ่ือชมวิถี 
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     ชีวิตของหมีขัว้โลกและการเดินผา่นอโุมงคแ์กว้เพ่ือชมนกเพนกวินวา่ยน า้ ส าหรบัไฮไลทข์องสวนสตัวแ์หง่ 
     นีก็้คือการชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลช้ิดนั่นเอง 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ท่ีราเมนของท่ีน่ีมี
รสชาติอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดร้บัการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้น
ราเมนอาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่า
ทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้น
ท่ีเดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆท่ีจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแหง่นีใ้หส้  าหรบัผูท่ี้สนใจไดม้า
ศกึษาอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง เมนู ราเม็ง 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกริวเซและน ้าตกกิงกะ (Ginga and Ryusei Waterfall) เป็นน า้ตกสอง
สายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นริว้สวยงาม น า้ตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร 
น า้ตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “น า้ตกแห่งดาวตก” เพราะสายน า้เสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา 
เวลาถกูแสงอาทิตยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคียงคูก่บัน า้ตกกิงกะ หรือ “น า้ตกแหง่แมน่ า้สีเงิน” ในฤดู
รอ้นจะเห็นสายน า้เป็นริว้เล็กๆ ไขวก้นัไปมา แลดชูดชอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียวออนเซ็น (Sounkyo Onsen) อยู่ทางทิศเหนือของอุทยาน
แห่งชาติไดเซสึซงั นบัว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวรีสอรท์น า้พรุอ้นออนเซ็นช่ือดงัท่ีมีช่ือเสียง โดยพืน้ท่ีใน
หบุเขาแคบๆ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสงูกวา่ 100 เมตร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที ่Hotel Sounkyo Kanko หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดผ้่อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
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 3 สวนชิคิไซโนะโอคะ-ขับสโนวโ์มบลิ-โรงงานชีส ฟูราโนะ-นิงเกิล้เทอเรส-ฟุราโน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าทา่นเดินทาง สวนชิคิไซโนะโอคะ (Shikisai No Oka) สวนสวรรคข์องคนรกัดอกไมน้านาสาย
พนัธุบ์นพืน้ท่ีสิบหา้เฮกตาร ์สวนแหง่นีใ้นฤดหูนาวปรบัเป็นลานสกี ขนาดใหญ่ไกลสดุตา ใหท้า่นได้
สัมผัสกับกิจกรรมในลานสกีชิคิไซโนะโอคะ ใหท้่านสัมผัสกับการ ขับสโนวโ์มบิลในลานหิมะ 

(ประมาณ 15 นาที) 
เดนิทางสูเ่มืองฟูราโนะ เพ่ือเขา้เขา้สู ่โรงงานชีสฟูราโนะ (Furano Cheese Factory) แหลง่ผลิต
ชีสคุณภาพชัน้ยอดอันเล่ืองช่ือของเมืองฟูราโนะ สามารถชมขัน้ตอนการผลิตชีสท้องถ่ินคาเม
มเบิรท์ผ่านทางกระจก ท่ีท าใหเ้ห็นทุกขัน้ตอนผลิตท่ีกว่าจะกลายมาเป็นชีสฟินๆใหเ้ราไดล้ิม้ลอง
กนั โดยชีสท่ีถือเป็นไฮไลทท่ี์แปลกแบบสดุๆก็คือ ชีสด า ถือวา่เป็นชีสพิเศษท่ีหาทานไดท่ี้เท่านัน้ ซึ่ง
ผลิตมากจากหมึกด าของปลาหมึกนัน้เอง นอกจากชีสแลว้ภายในโรงงานยงัมีสินคา้อ่ืนๆมากมาย 
เชน่ ไอศกรีม ขนมปัง ใหเ้ลือกซือ้เลือกทานกนัอีกดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าทา่นเดนิทางสู ่นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยกระทอ่มไมน้า่รกัๆ 
สรา้งเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแตล่ะหลงั สรา้งมาจากวสัดธุรรมชาติทัง้หมด ทางเดินก็ท า
มาจากแผน่ไมก้ระดานเชน่กนั เรียกไดว้า่ เหมือนเดมิชมกระท่อมไมใ้นป่า รา้นคา้ สว่นใหญ่จะขาย
สินคา้ท่ีเป็นงานฝีมือ งานไม ้งานเซรามิค งานแกะสลกั เป็นตน้ 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโน (Furano) ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถกูเรียกขานว่าสะดือของฮอก
ไกโดเมืองท่ีมีธรรมชาติอดุมสมบรูณ ์รายลอ้มไปดว้ยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโทกาจิ
ในกลุม่ภเูขาไฟไดเซ็ทสซึนั ภเูขาอาชิเบท็ส ึและภเูขายบูา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที ่Hotel Prince Furano หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจ-ิพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ-โรงงานช็อกโกแลต-Duty Free 
 หอนาฬิกาซัปโปโร-หา้งสรรพสินค้าอะคาเรนกะโซโกะ-สวนโอโดร ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองท่าเล็กๆ บนชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ภายในเมืองโอตารุมี
อาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตลต์ะวนัตกแบบวิคตอเรียนท่ีไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ยู่หลายแห่ง ท าให้
ไดบ้รรยากาศเหมือนมาท่องเท่ียวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเลียบ คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) สถานท่ีท่องเท่ียวสุดคลูช่วงฤดหูนาวบริเวณริมคลองโอตารุ ใครมาถึงโอตารุแลว้ไม่ไดม้า
เดินเล่นริมคลองโอตารุจะถือว่าพลาดมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวท่ีน า้ในคลองกลายเป็น
น า้แข็ง ทางเดินและอาคารบา้นเรือนริมคลองปกคลุมไปดว้ยหิมะตดักับโคมไฟสีเหลืองสม้แบบ

โบราณท่ีประดับอยู่ริมคลอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเทศกาล Otaru Snow Light Path 
Festival เพิ่มความโรแมนตกิและสวยงามใหก้บัคลองโอตารุ 
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จากนัน้น าทา่นเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) อยูไ่มไ่กลจากคลองโอตารุ ท่ีถือเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวแลนมารค์ของเมืองนีม้ากนกั นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์
อย่างมากๆ เน่ืองจากตวัถนนเองไดร้บัการอนรุกัษม์าอย่างดีเย่ียม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อป
ป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุอยา่งในปัจจบุนันี ้
น าทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) หรืออาจรูจ้กักนั
ในอีกช่ือหนึ่งคือ Otaru Orgel Museum เป็นสถานท่ีท่ีทกุคนตอ้งมาแน่นอนเม่ือมาถึงเมืองโอตารุ 
โดยเฉพาะสาวๆ ตอ้งอยากมาแน่ๆ ดา้นในของพิพิธภณัฑแ์หง่นีมี้พืน้ท่ีกวา้งและเป็นรา้นขายกล่อง
ดนตรีท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีกลอ่งดนตรีมากมาย หลายรูปแบบ นา่รกัๆ ทัง้นัน้ อีกทัง้ตวัอาคารดา้น
นอก สวยงามมีอายเุก่าแก่นบัรอ้ยปีและไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์
ของเมืองโอตารุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
น าทา่นชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) โรงงานช็อกโกแลตช่ือดงั
ของฮอกไกโด ตวัอาคารสรา้งและตกแตง่ใหด้เูหมือนเมืองในเทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว
จะไดฟี้ลเหมือนอยู่ในเมืองของเล่นท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะเลยทีเดียว ถา้จะใหฟิ้นมากกว่าเดิมก็ตอ้ง
อยู่ชมตอนเย็นท่ีมีการประดับไฟสีสันสวยงามดว้ย โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะเปิดให้
นกัทอ่งเท่ียวเขา้ชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตและคกุกีภ้ายในโรงงาน  
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น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยช์อ้ปป้ิง รา้น Duty Free ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษีไดอ้ยา่งอิสระ 
น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซปัโปโร ท่ีถา้
มาเยือนซปัโปโรแลว้ไม่มาปักหมุดแลว้ล่ะก็เหมือนมาไม่ถึง ตวัอาคารของหอนาฬิกาสรา้งขึน้ตน้
สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซึ่งตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซือ้
มาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันัน้หอนาฬิกาแห่งนีไ้ดมี้การปรบัปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑท่ี์
เปิดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกัน อิสระชอ้ปป้ิง ห้างสไตลว์ินเทจอิฐแดง (Akarenga)  

สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ทั้งด้านในด้านนอกแบ่งออกเป็น 2 อาคาร มีร้านค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑท่ี์น่าสนใจ รา้นอาหารต่างๆ และพืน้ท่ีว่างส าหรบัจัดแสดงนิทรรศการและงานอีเว้นท์
ตา่งๆ เชน่ ลานสเก็ตน า้แข็งแบบ outdoor ในชว่งหนา้หนาว เรียกไดว้า่เป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของ
เมืองโยโกฮามา่ท่ีถา้มาเยือนเมืองนีแ้ลว้ไมม่าเหมือนมาไม่ถึงน าท่านชม สวนโอโดริ (Odori Park) 
สวนโอโดริเมืองซปัโปโร ความโดดเดน่ของสวนแหง่นีก็้คือการออกแบบตวัสวนใหด้เูหมือนเสน้แบง่
ท่ีแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ังคือฝ่ังทิศเหนือและทิศใต ้สวนโอโดริเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาล
หิมะซปัโปโร ใครมาเท่ียวสวนโอโดรชิว่งฤดหูนาวจะไดช้มการแสดงไฟและการแกะสลกัหิมะเป็นรูป
ตา่งๆ ประดบัประดาอยูท่ั่วบรเิวณอีกดว้ย 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง โทมามุ (Tomamu) คือช่ือของรีสอรท์ขนาดใหญ่ท่ีใหน้ักท่องเท่ียวไดใ้ช้
เวลาอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งเตม็ท่ี ไมว่า่จะเป็นภเูขาหรือป่าในฤดรูอ้น หรือจะเป็นทิวทศันสี์ขาวโพลน
ของหิมะในฤดหูนาว 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Nanda Seafood Buffet และ ขาปูยักษ ์
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พักที ่Tomamu Hoshino Resort หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว โรงแรมสกี รีสอร์ท 
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 5 จุดชมวิว Unkai Terrace-ตลาดซัปโปโรโจไง-เนินเขาแหง่พระพุทธเจ้า-สุสาน-Makomonai Takino-
ย่านทะนุกโิคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Unkai Terrace ตัง้อยู่ ระดบัความสูง 1,088 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
ได้รับความนิยมมาโดยตลอด เน่ืองจากมีลักษณะเป็นทางเดินท่ีมีความสูงและทิศทางท่ี

หลากหลาย สามารถชมวิวไดแ้บบพาโนราม่า และจงัหวะท่ีเดินอยู่นัน้ ก็ราวกบัว่าเดินอยู่บนก้อน
เมฆ   น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง(Sapporo Jogai Market) ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมือง
ซปัโปโร เพราะมีรา้นคา้มากถึง 80 ร้านคา้เรียงรายอยู่ทุกมุมของตลาด โดยเฉพาะสินคา้อาหาร
ทะเล เช่น ป ูหอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัมีสินคา้ผลผลิตอ่ืนๆใน
ทอ้งถ่ิน เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of the Buddha) ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ท่ีโดดเดน่แห่งหนึ่งเน่ืองจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบ
ไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้ินบริเวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดิน
ทอดน าสายตาเขา้ไป 

จากนัน้น าท่านเดินต่อไปท่ี สุสาน Makomonai Takino ซึ่งเป็นรูปป้ันหินจ าลองของโมอายแห่ง
เกาะอีสเตอร ์และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ ใหไ้ดเ้ดนิชมกนัก่อนกลบัอีกดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านช้อปป้ิงในร่มช่ือดงัของเมืองซัปโปโร
ขนาดยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิดมานานรอ้ยกว่าปี ซึ่งมีรา้นคา้ใหเ้ลือกซือ้มากกว่า 200 รา้น  ไม่ว่า
จะเป็นของท่ีระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ช็อกโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชต้่างๆ และ

รา้นอาหารใหเ้ลือกรบัประทานมากมายในยา่นนี ้
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมือง) 
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 6 ฮอกไกโด-กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ ฮอกไกโด เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

10.00 น. ออกเดนิทางจากฮอกไกโด กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบนิท่ี TG671 

(10.00-15.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.50 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหัสบด-ีอังคาร 26-31 มกราคม 66 72,999 72,999 19,000 

พฤหัสบด-ีอังคาร 02-07 กมุภาพนัธ ์66 75,999 75,999 21,000 
เสาร-์พฤหัสบดี 04-09 กมุภาพนัธ ์66 75,999 75,999 21,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการ
บนิ หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

200,000 บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียด
อ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ 

คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระ

ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของทา่น 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอน

เขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋ วเครื่องบิน 
มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์
ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไมถ่ึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน
ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน
การขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวรท่ี์ช  าระแล้ว
ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ
และคืนคา่ทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ดา่นตรวจคน
เขา้เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ 
การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, 
ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณล์่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัตา่งๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษิัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เน่ืองจาก
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวม
เป็นส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แต่
สายการบนิและ ชว่งเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดนิทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดย
มีเอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยันว่า
ทวัรน์ัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้ง
น าสมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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